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روی موج کوتاه

رئیس جمهوری، با تقســیم بندی 
دستگیرشدگان وقایع اخیر، خواستار 
آزادی آن دسته از افرادی شد که بی گناه 

بودند یا تخلف ناچیزی داشتند.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایلنا، 
حسن روحانی دیروز در بیست و ششمین 
همایش ملی بیمه و توسعه در برج میالد 
تهران با اشاره به حوادث اخیر در کشور 
گفت:  عده ای از افرادی که دستگیر شدند 
بی گناهند و باید آزاد شوند. همین طوری 
دستگیر شدند. مثال اگر کسی تخلفی 
کرده الستیکی آتش زده از نظر من جرمی 
نیست اگر چه کارش درست نبوده ولی 
نباید آنها را نگه داریم. جوانی بوده آمده 
دادی زده و شــعاری داده، نباید سخت 

گیری شود.
وی با تبریک روز بیمه گفت: امیدوارم 
این روز که روز تجلیــل از صنعت بیمه 
است، روحیه جدیدی برای همه دست 
اندرکاران، به منظور خدمت بیشــتر به 

مردم عزیز کشورمان باشد.
وی افزود: ظاهر صنعت بیمه بیشتر 
در قالب اقتصادی و جــز بازارهای مالی 
گنجانده شــود و در کنار بازار سرمایه و 
بازار پول تعریف می شود اما واقعیت امر 
این است که ماهیت بیمه ماهیت امنیت 
بخشی به جامعه است؛ یعنی باید ذیل 

تامین اجتماعی تعریف شود.
رئیــس جمهــور ادامــه داد: بیمه 
می خواهد به مردم جامعه اعم از تولیدگر، 

کشــاورز، صنعت گر، کارآفرین، کسی 
که دارای کارگاه و فروشگاه است، مردم 
عادی ای که زندگی روزمره دارند اطمینان 
بدهد که برای روز سختی، در روز خسارت 
و در روز مشکالت شما تنها نیستید و یار و 
یاوری به نام صنعت بیمه دارید؛ شرکت 
بیمه در کنار شما هســت و شما را یاری 

می کند.
گفت وگوی تلفنی با اوباما 

لوکوموتیو حرکت قطار مذاکره بود
روحانی در بخش دیگری از سخنان 
خود، با اشــاره به تماس تلفنی خود با 
رئیس جمهور آمریکا گفت: اگر بنا بود 
ظرف ۱۰۰ روز این کار انجام بگیرد، بدون 
این تماس امکان پذیر نبود. مشاورین و 
همراهان من در سفر نیویورک من را قانع 
کردند که برای پیشــرفت در مذاکرات، 
جواب تلفن رئیس جمهور آمریکا بدهم. 
البته این مورد تردید من بود اما وقتی همه 
مشاوران من، به اتفاق این نظر را دادند من 
پذیرفتم و در آخرین لحظاتی که داشتم 
نیویورک را ترک می کردم، رئیس جمهور 
آمریکا در هتلی که من بودم تلفن زد و من 
پاسخ تلفن او را دادم و این صحبت کوتاِه 
یک ربع، بیست دقیقه ای یک لوکوموتیو 
بسیار قوی برای حرکت قطار مذاکره بود.

روحانی با اشاره به مذاکره تلفنی خود 
با رئیس جمهور پیشــین آمریکا گفت: 
آقای اوباما ســه موضوع را مطرح کرد و 
من در مکالمه تلفنی که برای اولین بار 

می گویم، ایشان سه موضوع را مطرح کرد 
و من گفتم راجع به سه موضوع مذاکره 
نمی کنیم اما اگر موضوع هسته ای تمام 
شــد موضوعات بعدی در دســتور کار 

مذاکرات قرار می گیرد.
وی ادامه داد: این حرکت باعث شد 
در کمتر از ۱۰۰ روز به توافق موقت ژنو 
رسیدیم و تحریم ها بطور موقت برداشته 
شــد و از جمله پول هایی که در بانک ها 
بلوکه شده بود ماهانه ۷۰۰ میلیون دالر 
در اختیار ایران قرار می گرفت و از جمله 
ایران حق غنی سازی دارد و این مهمترین 
دستاورد در آن مذاکرات بود. هیچ کس 
باور نمی کرد که در مذاکرات می توانیم از 
۶ قدرت بزرگ دنیا این نکته را بگیریم که 
ایران حق غنی سازی دارد بر خالف آنچه 

در قطعنامه ها آمده بود.
وی افزود: در مرحله بعدی مذاکرات 
نیز هدفی داشتیم که بسیاری می گفتند 
شدنی نیســت و ما می گفتیم در پایان 
مذاکرات تمامــی قطعنامه های فصل 
هفتمــی باید حذف شــود کــه هیچ 
متخصص حقوق بین المللی باور نمی کرد 
که ۶ قطعنامه ای که البته ما یک ساعت 
آن را اجرا نکردیم توسط همان شورای 
امنیت یکجا لغو شود و این کار شد. بعد 
۵ روز از پایان مذاکرات با قطعنامه ۲۲۳۱ 

آن قطعنامه ها لغو شد.
رئیس جمهور خطاب به فعاالن حوزه 
بیمه گفت:  بعد آن شــما دیدید کارتان 

راحت شــد؛  صنعت بیمه تسهیل پیدا 
کرد؛ تولید حرکت کرد و قراردادها امضا 
شد. فقط یک کشور در آن زمان ۵۰ هزار 
میلیارد دالر به ما اعتبار داد و به قول یکی 
از رهبران  آسیایی می گفت ما داشتیم با 
چشم حسادت به ایران نگاه می کردیم که 
هم سرمایه ها به سمت ایران سرازیر شده 
است. در این شرایط ما الزم بود این قرار 

داد را حفظ کنیم.
در آینده می گویم با چه فشاری 

برجام را نگه داشتم
وی افزود:  اینجا جایش نیست برخی 
مسائل را مطرح کنم و در آینده خواهم 
گفت با چه فشارهایی برجام را نگه داشتیم 
و نگذاشتم ایران ناقض این قطعنامه باشد و 
گفتیم اگر روزی قرار است این توافق نقض 
شود، ما ناقض نباشیم چرا که ما مسلمان 
هستیم و به عهد خود وفادار خواهیم ماند. 
دولت خیلی ســختی ها تحمل کرد تا 
زمانی که دولت آمریکا عوض شد و فرد 

جدیدی آمد. وی ادامه داد:  ما در ســال 
۱۳۹۳ می توانســتیم به توافق نهایی 
برسیم اما تا ۹۴ به تاخیر افتاد و دلیل آن 
فشار صهیونیســت ها و عربستان بود؛ 
وزیر خارجه عربســتان و نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی به وین رفتند تا تاخیر 

بیندازند. 
آنجا به آمریکا قــول دادند تا جایی 
قیمت نفت را پایین بیاورند که ایران به 
هرچیزی تن دهد و قیمت نفت را از ۱۱۲ 
دالر به ۸۰ دالر، ۷۰ دالر و تا زیر ۳۰ دالر 
رساندند و گفتند ایران دیگر نمی تواند 
کشــورش را اداره کند. ما ایســتادگی 
کردیم و تــا اواخر ســال ۹۳ و اوایل ۹۴ 
توانستیم کشور را حفظ کنیم و تورم را 
پایین بیاوریم و در ۹۴ تورم را تک رقمی 
کردیم و شرایط ما آرامش پیدا کرد؛ آن 
زمان متوجه شدند حرف عربستان و رژیم 
صهیونیستی درست نیست و در سال ۹۴ 

توافق را امضا کردند.
روحانی گفت:  همین دو کشور بعد 
روی کاخ سفید تاثیر گذاشتند که اگر از 
برجام خارج شوی و تحریم بگذاری این 

کشور تا چند ماه بیشتر دوام نمی آورد.
وی مجددا خطاب بــه فعاالن حوزه 
بیمه گفت:  باید بگویم که شما صاحبان 
کاهش خسارت و ریسک در زندگی مردم 
هستید و این وظیفه در سطح دیگر در 
اختیار ما است. ما شــرایط مردم را برای 
تعالی آماده می کنیم واال اینکه بگوییم 

مذاکره نمی کنیم خیلی راحت است.
رئیس جمهور گفت: وقتی کسی گفت 
مذاکره می کنم تازه اول گرفتاری است. 
خب از اول می گفتید مذاکره نمی کنیم 
و تحریم ها هم ادامه داشته باشد در آن 
صورت هم منطقه و هم شما و هم ما ضرر 
می کردیم. ما دولتی نبودیم که از زیر بار 

یک مسئولیت سخت فرار کنیم.
 ترامپ می خواست

 ادای ریگان را درآورد
روحانی تاکید کرد: من می دانستم 
که اگر جواب تلفن رئیس جمهور آمریکا 
را بدهم عده ای در فرودگاه لنگه کفش 
پرتاب می کنند اما این برای من اهمیت 
نداشت و برایم مهم این بود که وجدانم 
راحت باشد. افراطیون سر ترامپ را کاله 
گذاشــتند. بزرگترین کالهی که بر سر 
ترامپ رفت درباره برجام بود به او گفتند 

اگر از برجام خارج شوی نظام ایران سقوط 
می کند. به او گفتند در آن صورت این تو 
هستی که می گویی بعد از ۴۱ سال این 
نظام را ساقط کردم. می خواست ادایی 

شبیه ریگان درآورد در شوروی سابق.
 تحریم ها را بردارند، 

مذاکره می کنیم
وی گفت: حاال می گویند بیایید حل 
کنید بیشتر هم نیویورکی ها. وقتی در 
نیویورک بودم وقت نکردم از هتل خارج 
شوم. روسای کشورها پشت در اتاق من 
بودند و همه پیام ها این بود که شــما با 
ترامپ مالقات کنید تا مشکلتان حل شود. 
این ها یک چیز در نیویورک در ذهن سران 
جا انداخته بودند که همه چیز درســت 
می شود و اشکال با ایران است. این را نه 
یک نفر از سران بلکه تمام رهبران جهان 
می خواستند با ترامپ مالقات کنیم تا کل 
مشکالت حل شود. ولی ما می خواستیم 
که این توطئه را بشکنیم اینطور نیست 
که ما حاضر به مذاکره نیستیم. روحانی 
گفت: رئیس جمهور آمریکا تحریم ها را 
بردارد ساعت بعد من مالقات می کنم. 
در آن صورت ۵+۱ همــه در نیویورک 
جمع می شــویم و بحــث می کنیم. ما 
این حربه را از دست آمریکا گرفتیم. اما 
آمریکایی ها می گفتند اول مالقات کنیم 
و بعد تحریم ها را حذف کنیم اما ما حاضر 
نیستیم کاله سرمان رود و نمی خواهیم 
سر کسی کاله بگذاریم بلکه می خواهیم 
آنچه حق است انجام شود. االن هم این 
بحث ها ادامه دارد بعضی کشورها واسطه 
هستند و به ملت ایران می گویم آمریکا 
هروقت حاضر شد که تحریم ها را بردارد 

سران ۵+۱ می توانند مذاکره کنند.

رئیس جمهوری:

 دستگیرشدگان بی گناه، آزاد شوند

خبر

رئیس دفتر رئیس جمهــور گفت: اعالم آمار کشــته ها یا 
بازداشتی های ناآرامی های اخیر فقط، کار دولت نیست، کاری 
است که همه قوا هم در جمع شــدن این مشکل تالش کردند، 
نیروی انتظامی، سپاه، قوه قضائیه و... هم تالش کردند، اطالعات 

کامل شود، به اطالع مردم می رسد.
به گزارش ایســنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران درباره این که آمار اعالم شده فقط در 
مورد تهران بوده است، گفت:  به هر حال این ها را اعالم می کنند، 
در جلسه سخنگوی قوه قضائیه ســوال کنید. سخنگوی قوه 
قضائیه حتما اطالع رسانی بیش تری می کند، به هر حال بنا بر این 
است همه آمارها کامل شد چه دولت، چه قوه قضائیه یا نیروهای 

مختلف به اطالع مردم خواهند رساند.
پی گیری وضعیت بازداشت شدگان توسط کمیته دولت 
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشــاره به تشکیل کمیته ای 
سه نفره شامل وزیر کشور، وزیر دادگستری و معاون حقوقی 
رئیس جمهور اعالم کرد که این کمیته موظف شد تا حساب 
کسانی که قصد آشوب نداشتند را از آن هایی که خوف و ترس 

ایجاد کردند، جدا کند. وی در مورد تشکیل کمیته سه نفره 
برای بررســی وضعیت بازداشت شــدگان و آسیب دیدگان 
ناآرامی های اخیر اظهار کرد: کمیته سه نفره ای که متشکل از 
وزیر کشور، وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور 
هســتند، براســاس ابالغی که دیروز شــد وظیفــه دارند 

بررسی های الزم را انجام دهند.
وی افزود:  قطعا در این اتفاقاتی که افتاد کسانی هستند که یا 
رهگذر بودند یا داشتند تماشا می کردند. در واقع کسانی بودند که 
قصد آشوب نداشتند، به هر حال این ها به نوعی آسیب دیدند؛ لذا 
دولت وظیفه خودش می داند که بررسی های الزم را انجام دهد 
تا آن هایی که بی گناه هستند حساب شان  از کسانی که آمدند، 

آشوب کردند  و خسارت زیادی به اموال مردم زدند، جدا شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین بیان کرد: خوشبختانه 
اقدامی که انجام شد و قوه قضائیه هم در حال انجام  این کار 
است، در واقع به دنبال این هستیم اگر کسانی انتقادی دارند، 
آزاد هستند تا نظراتشــان را بگویند. بررســی و جدا کردن 
حساب کسانی که آشــوب کردند با سالح سرد یا گرم خوف 

و ترس ایجاد کردند وظیفه این کمیته است . واعظی درباره 
سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به ایران و این که آیا 
پیامی به همراه داشته اســت یا خیر؟ گفت:  اگر منظور، پیام 
از جانب مقامات کشورش یا سلطان عمان باشد، بله، ایشان 
حامل پیام برای همکاری دو جانبه و همکاری منطقه ای بود. 
واعظی خاطرنشان کرد:  اصول سیاست ما همکاری نزدیک و 
حسن همجواری با همسایگان است، عالقه مندیم این روابط 

را با همه همسایگان داشته باشیم.
رئیس مستعفی جمعیت هالل احمر قصد خروج از 

کشور را داشت
واعظی همچنیــن در مورد این که آیا رئیس مســتعفی 
جمعیت هالل احمر قصد خروج از کشــور را داشته است؟ 
اظهار کرد: بله وی چند روز پیش برای این که در اجالســی 
در ژنو شــرکت کند، اجازه گرفت، ما موافقــت کردیم ولی 
نمی دانستیم که ممنوع الخروج بود اگر می دانستیم می گفتیم 
معاونش برود. صبح هم که از اجالس بیمه بازگشتم شنیدم 

بازداشت شده است.

 قطع اینترنت سیستان وبلوچستان
 برای حفظ جان مردم بود

وی درباره علت قطع اینترنت سیستان و بلوچستان هم گفت:  
قطعی اینترنت سیستان و بلوچستان هیچ ارتباطی با آن اتفاقات 
هفته گذشته ندارد، آن جا در یک بخشی مساله ای پیش آمده و 
نگرانی هایی را نیروهای امنیتی دارند، اما با توجه به این که شرایط 
سیستان و بلوچستان خاص است و  اشراری که در پاکستان اقامت 
دارند مواقعی وارد شده و حرکات تخریبی انجام می دهند و خارج 
می شوند، به همین دلیل نیروهای امنیتی آن جا به دنبال این 
هستند که  خسارتی به مردم وارد نشود و جان مردم حفظ شود 
یک مقدار مالحظه می کنند به محض این که این مساله حل شد 

اینترنت وصل می شود.

واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

آماردقیقکشتههاوبازداشتیهارااعالممیکنیم
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معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد
آغازفعالیتکمیتهتعیینخسارات
آسیبدیدگانحوادثاخیر

معاون حقوقی رئیس جمهــور گفت: کمیته 
بررسی وضعیت آسیب دیدگان وقایع اخیر در کشور 
کار خود را آغاز کرد. به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی 
در حاشیه جلسه هیات دولت با اشــاره به دستور 
رئیس جمهور برای تشکیل کمیته ای جهت بررسی 
وضعیت آسیب دیدگان وقایع اخیر کشور و تعیین 
خسارات آنها، گفت: وزارت کشور مکلف شده است 
فهرستی از آســیب دیدگان تهیه کنند و معاونت 
حقوقی نیز براســاس این فهرست ها اقدامات الزم 

را انجام می دهد. 
    

بازداشترئیسمستعفیهالل
احمرتوسطسازماناطالعاتسپاه
رئیس مســتعفی جمعیت هالل احمر توسط 
نیروهای سازمان اطالعات سپاه بازداشت شد. هنوز 
از جزئیات پرونده علی اصغر پیوندی، رئیس مستعفی 

جمعیت هالل احمر خبری منتشر نشده است.
    

سخنگوی دولت:
پیگیرتعرضبهکنسولگریایران

درنجفهستیم
سخنگوی دولت دیروز در حاشیه هیأت دولت و 
در جمع خبرنگاران دررابطه با پیگیری دولت ایران 
در خصوص حمله به کنسولگری کشورمان در نجف 
گفت: در عراق و لبنان به یک ثبات اجتماعی خواهیم 
رســید. وقتی چنین اتفاقاتی می افتد کشورهای 
بیگانه دخالت می کنند، حمله به کنسولگری ایران 
به دست مردم و دولت عراق نبوده است ما هم پیگیر 
تعرض خواهیم بود که چه کسانی این کار را انجام 

داده اند.
    

تعیین9محلبرایبرپایی
اعتراضاتقانونیدرتهران

استاندار تهران گفت: ۹ محل از جمله استادیوم 
شیرودی برای اعتراضات قانونی احزاب و گروه ها در 
شهر تهران و شهرستان های استان تهران اختصاص 
یافته است. انوشیروان محسنی بندپی در گفت وگو 
با ایلنا افزود: این ۹ منطقه از طریق معاون سیاسی و 
اجتماعی استانداری اعالم شده است و ما آمادگی 

الزم برای صدور مجوز در این مناطق را داریم.
    

رافائل گروسی:
تعیینضرباالجلبرایایران

رویکردمناسبینیست
مدیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی 
با تاکید بر اینکه تعیین ضرب االجــل برای ایران 
را ایده خوبی نمی داند، گفــت که در پیش گرفتن 
چنین رویکردی به این معنا است که ما مناسبات 
خصمانه ای داریم. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، 
»رافائل گروسی« با اشاره به برخی ادعاها در خصوص 
کشف ذرات اورانیوم اعالم نشده در ایران گفت که 
آژانس در بازرسی ها، از جمله در مورد ایران »قاطعانه 

و منصفانه« عمل خواهد کرد.
    

عراقچی: 
ایرانمخالفاعزامنیروهای
نظامیژاپنبهخاورمیانهاست

معاون سیاســی وزیر امور خارجه که به عنوان 
نماینده ویژه رئیس جمهوری اسالمی ایران به توکیو 
سفر کرده است با طرح ژاپن برای اعزام نیروهای دفاع 
از خود به خاورمیانه به منظور کمک به تضمین ایمنی 
کشتیرانی برای شناورهای تجاری مخالفت کرد. 
ســیدعباس عراقچی در گفت وگو با »ان. اچ. کی« 
تلویزیون دولتی ژاپن، گفت: ایران منتظر تصمیم 
نهایی ژاپن است، اما اعتقاد ندارد که هرگونه حضور 
نیروهای خارجی در منطقه به تقویت ثبات، امنیت 

یا صلح کمک خواهد کرد.
    

سردار فدوی با اشاره به حوادث اخیر:
تعدادیراهنگامخروجازکشور
گرفتیمونشانشانخواهیمداد

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با بیان این که در اتفاقات اخیر تعدادی هنگام فرار 
از کشور بازداشت شــده اند؛ گفت که ما بسیاری را 
دستگیر کرده ایم و از صدا و سیما نشان خواهیم داد. 
به  گزارش ایسنا، سردار فدوی در حاشیه همایش 
اختتامیه بســیج حقوق دانان خاطرنشان کرد:  ما 
خیلی ها را گرفته ایم و خیلی ها را از صدا و سیما نشان 
می دهیم. این ها اشراری نبودند که در این موضوع شر 
شده باشند. بلکه سابقه شر بودن آنها برای سال های 
طوالنی است که پرونده ها و محکومیت های متعدد 
داشتند. جالب است چون جنایت، خباثت و دزدی 
کردند در حال فرار از کشور بودند. ما خیلی ها را زمانی 

که  از کشور فرار می کردند گرفتیم.

رئیس جمهور آمریکا 
تحریم ها را بردارد ساعت 

بعد من مذاکره می کنم. 
در آن صورت ۵+۱ همه در 
نیویورک جمع می شویم 
و بحث می کنیم. ما حاضر 

نیستیم کاله سرمان رود و 
نمی خواهیم سر کسی کاله 

بگذاریم بلکه می خواهیم 
آنچه حق است انجام شود

در آینده خواهم گفت با چه 
فشارهایی برجام را نگه 

داشتیم و نگذاشتم ایران 
ناقض این قطعنامه باشد و 

گفتیم اگر روزی قرار است 
این توافق نقض شود، ما 

ناقض نباشیم

هیئت وزیران در جلســه دیروز صبح خود، 
کار بررسی الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 
را به پایان رساند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر هیئت دولت، در این جلسه که به ریاست 
حسن روحانی برگزار شد، کلیه تبصر های باقی 
مانده از الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس 
از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید 
تا جهت رســیدگی و تصویب نهایی به مجلس 
شورای اسالمی ارائه شــود. هیئت وزیران به 

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر 
اختصاص اعتبار و تسهیالت بانکی برای مرحله 
اول نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی 
شهری واقع در بافت در معرض خطر شهرستان 
مسجد سلیمان در استان خوزستان موافقت 
کرد. بر این اساس، برای احداث یک هزار واحد 
مسکونی شهری به ازای هر واحد تا سقف ۱۲۰ 
میلیون ریال کمک بالعوض اختصاص یافت. 
دولت همچنین جهت تأمین هزینه اســکان 

موقت برای یک هزار واحد مســکونی به ازای 
هر واحد تا ســقف ۱۲۰ میلیــون ریال کمک 
بالعوض و جهت تأمین هزینه های پشتیبانی 
و ارائه خدمات فنی و مدیریتــی و آواربرداری 
نیز ۵۰ میلیارد ریال اختصــاص داد. افزون بر 
این، اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل 
تملک دارایی های ســرمایه ای نیز به منظور 
تأمین و آماده ســازی زمین جهت جابجایی 
واحدهای در معرض خطر شهری، تأسیسات 

زیربنایی، آزادسازی معابر و احداث زیرساخت 
به تصویب رسید. هیئت وزیران در ادامه مصوب 
کرد، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت ارزان 
قیمت بانکی بــا کارمزد ۵ درصــد در مناطق 
شهری برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای 
مسکونی یاد شده با سقف فردی ۵۰۰ میلیون 

ریال اختصاص یابد.
آیین نامه تشکیالت مرکز اطالعات مالی 

اصالح شد
براســاس اصالح آیین نامه فــوق، توقیف و 
جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک 

به پولشــویی و تأمین مالی تروریســم و یا انجام 
هرگونه تحقیقات منوط بــه اخذ مجوز از مراجع 
قضائی ذی صالح اســت؛ مگر در موارد فوری که 
به مقام قضایی دسترسی نباشد که در این صورت 
مرکز اطالعات مالی می تواند دســتور توقیف و 
جلوگیری از انتقــال وجوه و اموال مشــکوک را 
حداکثر تا ۲۴ ســاعت صــادر و بالفاصله پس از 
حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش 
و مطابق دســتور وی عمل کند و چنانچه بعد از 
 ۲۴ ســاعت مجوز مراجع قضایی صادر نشــود،

 رفع توقیف می شود.
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